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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Безпека кожного 

українця — і тих, кого ми 
евакуювали з Уханя, і тих, 

хто весь час перебуває  
в Україні, — абсолютний 

пріоритет Президента  
і уряду».

Випадків коронавірусу 
2019-nCoV в Україні 
немає

ПИЛЬНІСТЬ. Зловмисники поширюють неправдиву інформа-
цію про начебто лабораторно підтверджені випадки коронавіру-
су 2019-nCoV в Україні. Ця інформація не відповідає дійсності, це 
спланована провокація, запевняє пресслужба МОЗ. Такі провока-
ції не лише поляризують суспільство, а й загрожують національній 
безпеці країни.

Профільне міністерство просить ЗМІ й громадян зберігати спо-
кій, перевіряти інформацію, дотримуватися інформаційної гігієни. 
Ось перелік джерел МОЗ, де можна отримати достовірну інфор-
мацію про охорону здоров’я: сайт — http://moz.gov.ua/, cторінки 
у Facebook (https://www.facebook.com/moz.ukr/) та Twitter (https://
twitter.com/moh_ukraine), Youtube-канал — https://goo.gl/bJszMq. 
Для лікарів є телеграм-канал https://t.me/healthyukraine.

Деякі установи отримали листи з неправдивою інформацією 
про 2019-nCoV начебто з пошти info@moz.gov.ua. Триває робо-
та зі встановлення цього. Тож не слід відкривати архіви та інші 
додані файли в таких листах. Вони можуть містити комп’ютерні 
віруси.

142 тисячі
повідомлень про випадки домашнього 

насильства зафіксовано Національною 
поліцією впродовж 2019 року

ДУХОВНИЙ ПРОСТІР. Мова — це не тільки засіб спілкування,  
а й дух національної ознаки і символ кожного народу

Прем’єр-міністр про безпечність перебування 
евакуйованих з Китаю у медичному центрі Нацгвардії 
«Нові Санжари» на Полтавщині
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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Україні не досягти 
енергонезалежності 
без зниження 
енергозатратності 
житлового фонду

Маємо активніше говорити 
не лише про політику 
деокупації українських 
територій, а й про політику 
їх реінтеграції 

ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВИ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Материнська мова –  
не полова: за вітром  
її не розвієш

Материнська мова –  
не полова: за вітром  
її не розвієш М
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в під-
готовче судове засідання як обвинуваченого  Штоля Вадима Воло-
димировича, останнє відоме місце проживання: вул. Гостра Могила, 
12/20, м. Луганськ, для розгляду кримінального провадження пров.  
№ 1-кп/409/103/20, справа № 409/397/20 за обвинуваченням Штоля Ва-
дима Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 28 лютого 2020 року о 14.00 
у залі Білокуракинського районного суду Луганської області  за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі,  на підставі  
ст. 297-1 КПК України. 

Головуючий суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготов-
че судове засідання як обвинувачену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, за-
реєстровану: вул. Шевченка, б. 4, кв. 118,  м. Луганськ, у кримінальній спра-
ві  №409/1354/18  за обвинуваченням за ч. 3 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110  
КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 28.02.2020 року о 10 годині 00 
хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місце-
знаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська область, Білоку-
ракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі,  на підставі ст. 297-1 
КПК України. 

Ухвала про здійснення спеціального досудового розслідування від 
22.06.2018 року. 

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підго-
товче судове засідання як обвинуваченого Морозова Олега Володими-
ровича, 24.05.1979 року народження, зареєстрованого та проживаючо-
го за адресою: площа Героїв ВВВ, б. 7, кв. 38, м. Луганськ, у криміналь-
ній справі №409/340/20 за обвинуваченням за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 26.02.2020 року о 15 годи-
ні 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської об-
ласті, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська 
область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі, на підставі  
ст. 297-1 КПК України.

Ухвала про здійснення спеціального досудового розслідування від 
21.01.2020 року. 

Суддя Третяк О. Г.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 лютого 2020 р. № 104 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 листопада 2016 р. № 925

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925 

«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази профе-
сійно-технічних навчальних закладів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100,  
ст. 3252; 2017 р., № 30, ст. 878; 2018 р., № 33, ст. 1162; 2019 р., № 32, ст. 1154) зміни, 
що додаються.
 Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 лютого 2020 р. № 104

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 листопада 2016 р. № 925
1. У назві та тексті постанови слова «модернізацію та оновлення матеріально-технічної 

бази професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «створення навчаль-
но-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти».

2. Порядок та умови, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 листопада 2016 р. № 925 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 лютого 2020 р. № 104)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-

практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти
1. Цей Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бю-

джету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної про-
фесійної (професійно-технічної) освіти, передбаченої законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи освіти 

і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет, згід-
но із законодавством.

3. Субвенція спрямовується на придбання сільськогосподарської, іншої техніки, об-
ладнання, матеріалів та устаткування закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри сучасної професійної 
(професійно-технічної) освіти (далі — навчально-практичні центри), а також на капіталь-
ний ремонт (реконструкцію) майстерень, лабораторій, кабінетів, інших приміщень. Сума 
коштів, які спрямовуються закладами професійної (професійно-технічної) освіти для ка-
пітального ремонту (реконструкції), повинна становити не більше 20 відсотків загально-
го розміру субвенції.

У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час 
придбання обладнання, матеріалів та устаткування закладами професійної (професійно-
технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри, видатки роз-
витку, визначені розподілом субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

4. Умовами надання субвенції є:
співфінансування не більш як 70 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 30 

відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених 
законодавством;

створення нових чи облаштування існуючих навчально-практичних центрів;
належність закладу професійної (професійно-технічної) освіти до об’єктів державної 

та/або комунальної власності;
наявність правовстановлюючих документів на рухоме та нерухоме майно, зокрема 

будівлі, споруди, земельні ділянки закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
загальна кількість здобувачів освіти — не менше 400 осіб;
створення навчально-практичних центрів за професіями, які належать до пріоритет-

них галузей економіки регіону, країни;
завершення створення навчально-практичних центрів та забезпечення їх подальшої 

експлуатації (у наступних бюджетних періодах) за рахунок місцевих бюджетів або інших 
джерел, не заборонених законодавством.

5. Включення закладу професійної (професійно-технічної) освіти до переліку закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчаль-
но-практичних центрів (далі — перелік закладів), здійснюється відповідно до обґрунто-
ваних пропозицій комісії, яка утворена МОН, що сформовані за результатами розгляду 
заявок за зразком, наведеним у додатку, які подані обласними, Київською міською дер-
жадміністраціями.

Обласні, Київська міська держадміністрації можуть подавати заявки щодо кількох на-
вчально-практичних центрів різного спрямування.

До заявки додається гарантійний лист за підписом голови обласної, Київської міської 
держадміністрації щодо дотримання умов, передбачених пунктом 4 цих Порядку та умов.

Заявки приймаються протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності Поряд-
ком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ство-
рення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) осві-
ти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 
925 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100, ст. 3252), — в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 104, та до 1 лютого кожного наступного року.

6. Комісія проводить перевірку та оцінку заявок на відповідність цим Порядку та умо-
вам протягом 30 календарних днів з дня завершення строку їх подання і формує за ре-
зультатами розгляду обґрунтовані пропозиції щодо включення закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти до переліку закладів з урахуванням:

обсягів співфінансування з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених за-
конодавством;

очікуваного ефекту від створення навчально-практичних центрів з огляду на перспек-
тиви розвитку самого закладу професійної (професійно-технічної) освіти, системи про-
фесійної (професійно-технічної) освіти області, м. Києва.

Якщо заявку оформлено не за зразком, наведеним у додатку, комісія приймає рішен-
ня про відхилення заявки, про що повідомляється місцевій держадміністрації, яка її по-
дала.

Комісія має право отримувати від обласних, Київської міської держадміністрацій до-
даткову інформацію, необхідну для забезпечення підготовки обґрунтованих пропозицій.

За результатами розгляду зазначених заявок комісія вносить Міністрові освіти і науки 
обґрунтовані пропозиції щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами 
та включення закладу професійної (професійно-технічної) освіти до переліку закладів.

7. До складу комісії включаються представники МОН та Спільного представницького 
органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

Персональний склад комісії затверджує МОН.
Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки.
Діяльність комісії провадиться на засадах відкритості та гласності, незалежності, 

об’єктивності і обґрунтованості рішень комісії.
Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за необхідності.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності — заступник голови.
Засідання комісії є правоможним, якщо в роботі бере участь більш як половина чле-

нів її затвердженого складу.
Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засі-

данні та секретарем, протягом семи робочих днів з дати проведення засідання.
Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення протоколів 

засідань комісії, підготовку на підставі протоколу засідання комісії проекту пропозицій 
щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами та включення закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти до переліку закладів здійснює секретар комі-
сії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

8. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких плануєть-
ся створення навчально-практичних центрів, затверджує МОН.

9. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в Державному бю-
джеті України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офі-
ційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установле-
ному законом порядку.

11. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, 
здійснюється згідно із законодавством.

12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування між-
бюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 
грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, 
ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, 
затвердженого Мінфіном.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отрима-
ні (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, об-
лік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, 
здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 10 числа МОН інформацію про ви-
користання субвенції.

15. МОН подає щомісяця до 20 числа Мінфіну інформацію про використання субвен-
ції у розрізі навчально-практичних центрів.

16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвен-
ції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установ-
леному законодавством порядку.

Додаток  
до Порядку та умов 

ЗАЯВКА 
для включення до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти,  

на базі яких планується створення навчально-практичного центру
1. Коротка характеристика майбутнього навчально-практичного центру 

Найменування за-
кладу професійної 
(професійно-тех-

нічної) освіти

Адреса роз-
ташування

Галузеве спря-
мування на-

вчально-прак-
тичного центру

Потреба у фінансуванні 
(тис. гривень)

облад-
нання

ремонт  
(реконструкція)

2. Характеристика області
Інформація, наведена в цьому розділі, повинна обґрунтовувати потреби у створен-

ні навчально-практичного центру, його роль та місце у системі професійної (професій-
но-технічної) освіти регіону:

бачення економічного розвитку області (м. Київ) (обсяг — 1 сторінка);
(Коротка інформація про ключові показники та економічні тенденції, характеристика 

пріоритетних секторів економіки, перспективи їх розвитку)
демографічна ситуація та регіональний ринок праці (обсяг —  1,5 сторінки).
(Коротка інформація про ключові показники та тенденції демографічної ситуації в ре-

гіоні, попит на робочу силу у розрізі відповідних секторів економіки)
3. Характеристика закладу професійної (професійно-технічної) освіти (обсяг — до 

3 сторінок): 
найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти та його засновни-

ка, їх коди згідно з ЄДРПОУ;
наявність правовстановлюючих документів на рухоме та нерухоме майно, зокрема бу-

дівлі, споруди, земельні ділянки;
кількість учнів, слухачів (станом на дату подання заявки);
якісний склад педагогічних працівників;
зв’язок з ринком праці; 
працевлаштування випускників;
досвід застосування сучасних підходів та методів розроблення, впровадження освіт-

ніх програм та навчальних планів (компетентнісний підхід);
якість інфраструктури та обладнання, включаючи навчальні, рекреаційні та інші при-

міщення;
доступність (транспортна, а також для осіб з особливими освітніми потребами);
досвід та потенціал викладання для різних груп здобувачів професійної (професійно-

технічної) освіти (молодь, дорослі, особи з особливими освітніми потребами). 
Наявна співпраця заінтересованих сторін (обсяг — 1 сторінка).
(Відомості про форми співпраці всіх заінтересованих осіб у сфері професійної (про-

фесійно-технічної) освіти, зокрема, яким чином вони забезпечують розвиток закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти)

4. Характеристика навчально-практичного центру
Опис запропонованого навчально-практичного центру (обсяг — до 5 сторінок).
(Короткий опис майбутнього навчально-практичного центру — галузева спрямова-

ність, професії, освітні та інші послуги, зв’язок з ринком праці. Обґрунтування потреби у 
фінансовій підтримці (придбання та встановлення обладнання, придбання матеріалів, ка-
пітальний ремонт чи реконструкція)

Очікуваний ефект від створення навчально-практичного центру з огляду на перспек-
тиви розвитку самого закладу професійної (професійно-технічної) освіти, системи про-
фесійної (професійно-технічної) освіти області (м. Київ). 

Майбутня підтримка діяльності та розвитку навчально-практичного центру після за-
вершення фінансування (обсяг — 1 сторінка).

5. Наявність ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту створення навчально-практич-
ного центру, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки

6. Кошторис 

Стаття витрат
Джерела фінансування (тис. гривень)

Разомдержавний 
бюджет

місцевий 
бюджет

інші  
джерела

Придбання обладнання
Капітальний ремонт
Реконструкція
Придбання навчальних матеріалів
Інші витрати 
Усього ».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 лютого 2020 р. № 106 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету  
Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 

і від 11 грудня 2019 р. № 1122
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 «Про за-

твердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здій-
снення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були по-
збавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною ад-
міністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також 
у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки 
зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупова-
них територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка» (Офіцій-
ний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1291, № 86, ст. 2829; 2019 р., № 96, ст. 3176; 2020 р.,  
№ 4, ст. 201) і від 11 грудня 2019 р. № 1122 «Деякі питання соціального і правового захис-
ту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнен-
ня» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 201) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 лютого 2020 р. № 106

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 18 квітня 2018 р. № 328 і від 11 грудня 2019 р. № 1122
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснен-

ня заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбав-
лені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміні-
страцією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у 
зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки 
зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих 
територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затверджено-
му постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Рішення про фінансування витрат за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пунк-

ту 5 цього Порядку, приймаються міжвідомчою комісією, яка утворюється Мінветеранів.
Положення про міжвідомчу комісію та її персональний склад затверджуються Мін-

ветеранів.
До складу міжвідомчої комісії входять представники Мінветеранів, МЗС, Мінсоцпо-

літики, Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), Офісу Генерального прокурора (за згодою), 
Служби зовнішньої розвідки (за згодою), Держприкордонслужби. Також за згодою мо-
жуть включатися представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, Пред-
ставництва Президента України в Автономній Республіці Крим, інших органів державної 
влади та громадських об’єднань.»;

2) у пункті 7:
абзац перший після слова «рішення» доповнити словом «міжвідомчої»;
абзац другий після слів «може прийматися» доповнити словом «міжвідомчою»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі коли особа, яка позбавлена особистої свободи незаконними збройними фор-

муваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на 
тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку 
з громадською, політичною або професійною діяльністю такої особи, член сім’ї, близь-
кий родич або законний представник такої особи позбавлені можливості звернутися за 
отриманням та отримати особисто бюджетні кошти за напрямом,  зазначеним у підпункті 
1 пункту 5 цього Порядку, за письмовою заявою особи, яка позбавлена особистої свобо-
ди незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органа-
ми влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або тери-
торії Російської Федерації у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяль-
ністю такої особи, написаною в присутності його адвоката або консула, що підтверджу-
ється підписом такого адвоката або консула, бюджетні кошти можуть перераховуватися 
на відкритий у банківській установі особовий рахунок іншої визначеної в заяві особи.».

2. У постанові Кабінет Міністрів України  від 11 грудня 2019 р. № 1122:
1) у пункті 6 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, затвердженого за-
значеною постановою:

абзац другий викласти в такій редакції:
«Положення про міжвідомчу комісію та її персональний склад затверджуються Мін-

ветеранів.»;
в абзаці третьому слово «Мін’юсту» замінити словом «Мінсоцполітики», а слова «Ге-

неральної прокуратури» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
2) в абзаці першому пункту 5 Порядку здійснення заходів із психологічної реабілітації 

громадян України, захоплених як заручники внаслідок збройної агресії проти України, по-
збавлених свободи з політичних мотивів або захоплених як військовополонені у зв’язку 
із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, після їх звіль-
нення, затвердженого зазначеною постановою, слова «комісії щодо встановлення відпо-
відності суб’єктів надання послуг кваліфікаційним вимогам» замінити словами «комісії з 
відбору суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації».

Повідомлення
Адмінколегія Волинського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 12.11.2019  

№ 12 у справі № 6-19 про вчинення ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «ПАЛМАШ» 
(40337927) порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист 
економічної конкуренції». Рішенням накладено штраф на ТОВ «Виробничо-комерційна 
компанія «ПАЛМАШ» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за посилан-
ням http://www.аmс.gоv.uа/аmku/соntrol/vоl/uk/іndeх.

Дніпровський апеляційний суд викликає обвинуваченого Сметану Віталія Івановича для 
участі у розгляді кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу на-
гляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною служ-
бою України прокуратури Дніпропетровської області Бєлянського В. В., на ухвалу Павлоград-
ського міськ районного суду Дніпропетровської області від 17 грудня 2019 року щодо Сме-
тани Віталія Івановича, який відбудеться в приміщенні Дніпровського апеляційного суду за 
адресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро, 26 лютого 2020 року об 11.00 годині.

Суддя  Н. В. Коваленко

Повідомляємо Галана А. Й., що 25 лю-
того 2020 року о 10:00 за адресою: м. Ки-
їв, пр-т Перемоги, 49/2, відповідно до ви-
моги виконавця № 39344, державним 
виконавцем Солом’янського ВДВС бу-
де втретє проведена перевірка виконан-
ня рішення суду про поновлення на ро-
боті. АТ «ПКМЗ»
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Реммерс Группе АГ (Remmers Gruppe AG) — юридична особа відпо-
відно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина (адреса: 
Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-
Реммерс-Штрассе 13, номер в торговому реєстрі дільничного суду  
м. Олденбург HRB 150607, тел.: (+49) 54 32 / 83 - 0, e-mail: info@
remmers.de). Реммерс Группе АГ (Remmers Gruppe AG) — юридична 
особа, яка втратила векселі та звернулась до суду з заявою про визна-
ння їх недійсними і про відновлення її прав на втрачені цінні папери.

Обставини, за яких були втрачені векселі: в 2014 році Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Реммерс» (адреса: 08290, Київська 
обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покров-
ська, 3, код ЄДРПОУ: 39034440) Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «Реммерс-Україна» (фактична адреса на момент видачі вексе-
ля: 08290, Україна, Київська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, пер. Річний, 
26, код ЄДРПОУ 34751239) були видані 3 переказні векселі: серії АА  
№ 0025447, АА № 0025445, АА № 0025444. Реалізуючи свої права на пе-
редачу переказного векселя, Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Реммерс-Україна», як перший векселедержатель, шляхом індоса-
ментів передало права на векселі компанії Реммерс АГ, резиденту Фе-
деративної Республіки Німеччина, що знаходиться за адресою: Феде-
ративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Рем-
мерс-Штрассе 13, номер в торговому реєстрі дільничного суду м. Ол-
денбург HRB 150607. Назва компанії Реммерс АГ (Remmers AG) 2 лис-
топада 2016 року була змінена на Реммерс Группе АГ (Remmers Gruppe 
AG), що підтверджується відповідним офіційно засвідченим та апос-
тильованим витягом з торгового реєстру дільничного суду м. Олден-
бург від 9 липня 2019 року. Таким чином, станом на сьогоднішній день 
векселедержателем за всіма векселями є компанія Реммерс Группе 
АГ (Remmers Gruppe AG), резидент Федеративної Республіки Німеччи-
на, що знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина,  
м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе 13, номер в тор-
говому реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607. Оригінали 
векселів зберігались в Україні у ТОВ «Реммерс-Україна» за його фак-
тичним місцезнаходженням, а саме за адресою: 08290, Україна, Київ-
ська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, пер. Річний, 26. Одним з колишніх 
директорів ТОВ «Реммерс-Україна» була допущена халатність і оригі-
нали векселів були втрачені. Виходячи з цих обставин, компанії Рем-
мерс Группе АГ (Remmers Gruppe AG) на сьогоднішній день місцезна-
ходження оригіналів векселів невідоме. 

Втрачені векселі: 
переказний вексель серії АА № 0025447, емітент векселя — ТОВ 

«Реммерс»; векселедержатель — Реммерс Группе АГ (Remmers Gruppe 
AG), юридична особа відповідно до законодавства Федеративної Рес-
публіки Німеччина (колишня назва — Реммерс АГ (Remmers AG), що 
знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льо-
нінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе 13, номер в торговому 
реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607; сума векселя — 
900 000 гривень; місце складання векселя — місто Київ; дата складан-
ня векселя — 08 травня 2014 року; строк платежу за векселем — 30 
жовтня 2014 року; місце платежу за векселем — місто Київ, ПАТ «Укр-
соцбанк», МФО 300023, р/р 26003000030609;

переказний вексель серії АА № 0025445, емітент векселя — ТОВ 
«Реммерс»; векселедержатель — Реммерс Группе АГ (Remmers Gruppe 
AG), юридична особа відповідно до законодавства Федеративної Рес-
публіки Німеччина (колишня назва — Реммерс АГ (Remmers AG), що 
знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льо-
нінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе 13, номер в торговому 
реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607; сума векселя — 
900 000 гривень; місце складання векселя — місто Київ; дата складан-
ня векселя — 11 червня 2014 року; строк платежу за векселем — 30 
жовтня 2015 року; місце платежу за векселем — місто Київ, ПАТ «Укр-
соцбанк», МФО 300023, р/р 26003000030609;

переказний вексель серії АА № 0025444, емітент векселя — ТОВ 
«Реммерс»; векселедержатель — Реммерс Группе АГ (Remmers Gruppe 
AG), юридична особа відповідно до законодавства Федеративної Рес-
публіки Німеччина (колишня назва — Реммерс АГ (Remmers AG), що 
знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льо-
нінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе 13, номер в торговому 
реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150607; сума векселя — 
900 000 гривень; місце складання векселя — місто Київ; дата складан-
ня векселя — 11 червня 2014 року; строк платежу за векселем — 30 
квітня 2015 року; місце платежу за векселем — місто Київ, ПАТ «Укр-
соцбанк», МФО 300023, р/р 26003000030609.

Відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 12 
лютого 2020 року по справі № 758/11404/19 (суддя Плахотнюк К. Г.) ви-
кликається держатель зазначених вище втрачених векселів. Держате-
лю вказаних векселів у тримісячний строк з дати опублікування оголо-
шення пропонується повідомити Голосіївський районний суд м. Киє-
ва (вул. Полковника Потєхіна, 14-А, м. Київ, 03127) про свої права на 
зазначені вище векселі. Держателю заборонено здійснювати будь-які 
операції за зазначеними вище втраченими переказними векселями. 
Держателю втрачених векселів на пред’явника встановлено строк три 
місяці з дати розміщення публікації для подання векселів та заяви про 
те, що він є їх держателем. З дати постановлення ухвали зупинено пе-
ребіг усіх строків щодо обігу втрачених векселів, встановлених законо-
давством про обіг векселів.

Реммерс ГмбХ (Remmers GmbH) — юридична особа відповідно до за-
конодавства Федеративної Республіки Німеччина (адреса: Федератив-
на Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-
Штрассе 13, номер в торговому реєстрі дільничного суду м. Олденбург 
HRB 150016, тел.: (+49) 54 32 / 83 - 0, e-mail: info@remmers.de). Рем-
мерс ГмбХ (Remmers GmbH) — юридична особа, яка втратила вексель 
та звернулась до суду з заявою про визнання його недійсним і про від-
новлення її прав на втрачений цінний папір.

Обставини, за яких втрачено вексель: 11 червня 2014 року Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Реммерс» (адреса: 08290, Київ-
ська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-По-
кровська, 3, код ЄДРПОУ: 39034440) Товариству з обмеженою відпові-
дальністю «Реммерс-Україна» (фактична адреса на момент видачі век-
селя: 08290, Україна, Київська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, пер. Річ-
ний, 26, код ЄДРПОУ 34751239) був виданий переказний вексель серії 
АА № 0025446. Відповідно до векселя Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Реммерс» як векселедавець прийняло на себе безумов-
не зобов’язання сплатити Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Реммерс-Україна» як першому векселедержателю суму 1 090 897,85 
гривень зі строком платежу за векселем 30 квітня 2016 року. Реалізу-
ючи свої права на передачу переказного векселя, Товариство з обме-
женою відповідальністю «Реммерс-Україна» як перший векселедержа-
тель шляхом індосаменту передало права на вексель компанії Реммерс 
Бауштоффтехнік ГмбХ, резиденту Федеративної Республіки Німеччи-
на, що знаходиться за адресою: Федеративна Республіка Німеччина,  
м. Льонінген, Д-49624, Бернхард-Реммерс-Штрассе 13, номер в торго-
вому реєстрі дільничного суду м. Олденбург HRB 150016. Назва ком-
панії Реммерс Бауштоффтехнік ГмбХ (Remmers Baustofftechnik GmbH) 
03.11.2016 року була змінена на Реммерс ГмбХ (Remmers GmbH), що 
підтверджується відповідним офіційно засвідченим та апостильованим 
витягом з торгового реєстру дільничного суду м. Олденбург від 9 лип-
ня 2019 року. Таким чином, станом на сьогоднішній день векселедер-
жателем за векселем є компанія Реммерс ГмбХ (Remmers GmbH), ре-
зидент Федеративної Республіки Німеччина, що знаходиться за адре-
сою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, Берн-
хард-Реммерс-Штрассе 13, номер в торговому реєстрі дільничного су-
ду м. Олденбург HRB 150016. Оригінал векселя зберігався в Україні у 
ТОВ «Реммерс-Україна» за його фактичним місцезнаходженням, а са-
ме за адресою: 08290, Україна, Київська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, 
пер. Річний, 26. Одним з колишніх директорів ТОВ «Реммерс-Україна» 
була допущена халатність і оригінал векселя було втрачено. Виходячи з 
цих обставин, на сьогоднішній день компанії Реммерс ГмбХ (Remmers 
GmbH) місцезнаходження оригіналу векселя невідоме. 

Втрачений вексель: переказний вексель серії АА № 0025446, емі-
тент векселя — ТОВ «Реммерс»; векселедержатель — Реммерс ГмбХ 
(Remmers GmbH), юридична особа відповідно до законодавства Фе-
деративної Республіки Німеччина (колишня назва — Реммерс Бау-
штоффтехнік ГмбХ (Remmers Baustofftechnik GmbH), що знаходиться 
за адресою: Федеративна Республіка Німеччина, м. Льонінген, Д-49624, 
Бернхард-Реммерс-Штрассе 13, номер в торговому реєстрі дільнично-
го суду м. Олденбург HRB 150016; сума векселя — 1 090 897,85 гри-
вень; місце складання векселя — місто Київ; дата складання векселя — 
11 червня 2014 року; строк платежу за векселем — 30 квітня 2016 ро-
ку; місце платежу за векселем — місто Київ, ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 
300023, р/р 26003000030609.

Відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 11 
лютого 2020 року по справі № 758/11405/19 (суддя Плахотнюк К. Г.) ви-
кликається держатель зазначеного вище втраченого векселя. Держате-
лю вказаного векселя у тримісячний строк з дати опублікування оголо-
шення пропонується повідомити Голосіївський районний суд м. Києва 
(вул. Полковника Потєхіна, 14-А, м. Київ, 03127) про свої права на за-
значений вище вексель. Держателю заборонено здійснювати будь-які 
операції за зазначеним вище втраченим переказним векселем. Держа-
телю втраченого векселя на пред’явника встановлено строк три місяці 
з дати розміщення публікації для подання векселя та заяви про те, що 
він є його держателем. З дати постановлення ухвали зупинено перебіг 
усіх строків щодо обігу втраченого векселя, встановлених законодав-
ством про обіг векселів.

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольно-
го комітету України повідомляє про розміщення на офіційному веб-
сайті Комітету http://www.аmс.gоv.uа розпоряджень від 06.08.2019  
№ 134-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-113-19 щодо КОР-
ПОРАЦІЇ «СЛОБОЖАНСЬКА ПАЛЯНИЦЯ» (ідентифікаційний код 
— 39523773) та ФОП ОНОПРІЄНКА С. Г. (ідентифікаційний номер 
— 2682701154); від 31.10.2019 № 178-рп/к про об’єднання справ  
№ 3/01-34-19, № 3/01-44-19 в одну справу та присвоєння їй номера  
№ 3/01-34-19; від 19.12.2019 № 192-рп/к про об’єднання справ  
№ 3/01-37-19, № 3/01-158-19 та № 3/01-159-19 в одну та присвоєння їй 
номера № 3/01-37-19; від 11.06.2019 № 101-рп/к про початок розгляду 
справи № 3/01-83-19 щодо ТОВ «АЛІУС-ФАРМ» (ідентифікаційний код 
— 40308152) та ТОВ «ВОЛЬТАР» (ідентифікаційний код — 39777728); 
від 28.11.2019 № 182-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-154-
19 щодо ТОВ «АЛЬБАТРОС БУД» (ідентифікаційний код — 40040756) 
та ТОВ «ДНІПРОЄВРОБУД» (ідентифікаційний код — 40524120); рі-
шень від 22.10.2019 № 110-р/к у справі № 3/12-58-19 щодо ФОП ГОЛО-
ВАЧОВА Ю. В. (ідентифікаційний номер — 2417507896); від 26.11.2019  
№ 115-р/к у справі № 2/12-147-19 щодо ТОВ «ОСК-ТЕХНОЛОДЖІ» (іден-
тифікаційний код — 41803243); від 03.12.2019 № 119-р/к у справі  
№ 3/12-103-19 щодо ТОВ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код — 
39358776); вимог голови територіального відділення від 01.11.2019 
№ 70-02/3-6465 до ФОП ГЛАДУША С.В. (ідентифікаційний номер — 
2971604192); від 11.10.2019 № 70-02/2-6133 до ФОП КАПЛУНА М. В. 
(ідентифікаційний номер — 3049804312).

Шановні члени Всеукраїнської громадської організації 
«Кінологічна Спілка України»!

Всеукраїнська громадська організація «Кінологічна Спілка України» 
(далі за текстом КСУ) у зв’язку із закінченням терміну повноважень ста-
тутних органів КСУ і її місцевих осередків та на підставі рішення Прези-
дії КСУ від 08.11.2019, 21 березня 2020 (проводить XII звітно-виборний 
з’їзд КСУ за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15, Міжнародний 
виставковий центр, павільйон № 1, конференц-зал № 1. Початок засі-
дання з’їзду о 10-30 год. Реєстрація делегатів починається о 8-30 год.

За додатковою інформацією звертайтеся до осередків, де ви стоїте 
на обліку, адреси та телефони яких розміщені на офіційному сайті КСУ 
uku.соm.uа, або до Головного управління КСУ за адресою: 

м. Київ, вул. Мечникова, 18, 
тел. 044-531-37-63,   е-maіl:hotline@uku.соm.uа.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-
вальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному 
провадженні за № 42014000000000071 за обвинуваченням Меденце-
ва Павла Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

У зв’язку з чим викликається Меденцев Павло Анатолійович, 
30.03.1983 року народження, уродженець м. Одеси, зареєстрований 
за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 22, корп. 1, кв. 204, 
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Баштанна, буд. 7/3,  
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 27 лютого 2020 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Вищого антико-
рупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя  
Коліуш О. Л., судді Ткаченко О. В., Шкодін Я. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України 15.01.2020 ро-
ку прийнято рішення № 66/2-р/к по справі № 66-2-50/51-19 про по-
рушення законодавства про захист економічної конкуренції та накла-
дення штрафу на КП «Жилремсервіс» Градизької селищної ради (код  
ЄДРПОУ 36324964).

У зв’язку з неможливістю вручити копію рішення відповідачу з по-
вним текстом рішення можна ознайомитись в Полтавському обласно-
му територіальному відділенні Антимонопольного комітету України за 
адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, кім. 320.

Повідомлення
Адміністративна колегія Київського обласного територіального відді-

лення АМКУ прийняла рішення від 13.12.2019 № 60/86-р/к про закриття 
провадження у справі № 149-01/10.15 без прийняття рішення по суті у 
зв’язку з недоведенням вчинення ТОВ «Парк-Стоун Сервіс» (38765769) 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції. З де-
тальним текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-
сайті АМКУ за посиланням http://www.аmс.gov.uа/amku/control/куіvr/uk.

Розшукуються спадкоємці Кас’яненко Ольги Сергіївни,

19 березня 1985 року народження, померлої 

02 листопада 2018 року. Звертатися в місячний термін 

з дня опублікування оголошення за адресою: 

63002, Харківська область, 

м. Валки, вулиця Паркова, 21, тел. (05753)51260. 

Нотаріус Дем’яненко В. О.

Розшукуються спадкоємці Ковляшенко Марії Іванівни, 1945 р.н., помер-
лої 02 серпня 2012 року. Звертатися в місячний термін з дня опублікування 
оголошення за адресою: 62203, Харківська обл., смт Золочів, вул. Перемоги, 
буд. 4, тел.: +380508805050, +380688705050, нотаріус Кійко Н. Г.

29.09.2019 р. помер Денісов Микола Володимирович, 12.11.1951 р.н., 
всім спадкоємцям звертатися до приватного нотаріуса Аверіної Є. А., 

адреса: 01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, буд. 7/1, 
тел. +38(044)578-00-38.

Втрачений судновий білет на судно, регістровий № 016396, реєстра-

ційний номер судна НІГ-1586-К, тип судна «Казанка», виданий на ім’я 

Бойправ Михайло Миколайович, вважати недійсним.

Суднові реєстраційні документи на судно з реєстраційним 

бортовим номером uа 2855 КV, судновласник Степченко В’ячеслав 

Володимирович, вважати недійсними.

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДеЛьТА БАнК»: 

організатори торгів: згідно з переліком осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL19N017010-017042 (27 лотів); GL22N017014; 
GL23N017002-GL23N017006 (5 лотів)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, нерух., земля, осн. засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

12.03.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/46538-asset-sell-id-264810,118-delta/46536-
asset-sell-id-264715,46539-asset-sell-id-264811
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напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +3 +8 Черкаська 0 -5 +3 +8

Житомирська +2 -3 +3 +8 Кіровоградська +2 -3 +3 +8
Чернігівська +1 -4 +2 +7 Полтавська +1 -4 +2 +7
Сумська +1 -4 +1 +6 Дніпропетровська +2 -3 +2 +7
Закарпатська +2 -3 +3 +8 Одеська +2 -3 +4 +9
Рівненська +2 -3 +3 +8 Миколаївська +1 -4 +3 +8
Львівська -2 +3 +4 +9 Херсонська +2 -3 +2 +7
Івано-Франківська -2 +3 +3 +8 Запорізька +2 -3 +1 +6
Волинська -2 +3 +3 +8 Харківська +2 -3 +2 +7
Хмельницька +2 -3 +3 +8 Донецька -2 +3 +1 +6
Чернівецька +2 -3 +2 +7 Луганська +2 -3 0 +5
Тернопільська +2 -3 +2 +7 Крим +2 -3 +3 +8
Вінницька +2 -3 +4 +9 Київ -1 +1  +5 +7

Укргiдрометцентр

Колекціонери поповнили 
музейні експозиції

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Приємні клопоти нині у працівників Недригайлівсько-
го краєзнавчого музею на Сумщині. У межах акції «Передай скарби 
музею» заклад одержав чимало цінних експонатів від сумчан — відо-
мих колекціонерів: власника приватного музею «Причал Одіссея» Сер-
гія Гуцана та художника, автора проєкту «Пантеон С» Костянтина Алє-
нінського. Тож завершують опис подарованого — давніх монет, при-
крас, побутових речей, наконечників стріл, кінської збруї тощо, які сто-
суються різних історичних епох і насамперед часів Київської Русі. Як 
каже директор музею Іван Абаровський, духовні скарби — то безцінне 
надбання. І дуже приємно, що вони тепер будуть у зібранні недригай-
лівського закладу, а кожен відвідувач зможе ознайомитися і доторкну-
тися до давньої історії. До слова, окремі експонати свого часу виявили 
саме на території Недригайлівського району поблизу села Житєйське, 
що додає їм особливої географічної цінності. Як віддарунок працівни-
ки музею організували сумським гостям краєзнавчу подорож районом.  

Фільм «Брати  
по зброї» показали  
на лінії розмежування

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО НА ФРОНТІ. Волонтери привезли документальний 
фільм режисера Сергія Лисенка. У стрічці йдеться про те, як україн-
ські патріоти відбивали російську агресію у 2014—2015 рр. Волонте-
ри із благодійної організації «Фонд «Мир і Ко» кажуть, що картина не 
стільки про війну, скільки про героїзм людей. Вона демонструє, як змі-
нилася й вистояла українська армія. 

Стрічку вже подивилися курсанти Луганського обласного ліцею з 
посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Кремінна, небай-
дужі жителі села Кримське, на околицях якого проходить лінія розме-
жування, люди зі Станиці Луганської та Щастя.

За словами волонтерів, відеопроєкт — їхній внесок у протидію ро-
сійській гібридній агресії. Допрем’єрні покази відбудуться у населених 
пунктах уздовж усієї лінії розмежування. Надалі стрічку демонструвати-
муть на фестивалях і телебаченні.

У Харкові підбили підсумки кіноконкурсу  
імені Дмитра Головачова

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КОРОТКИЙ МЕТР. У Харків-
ському національному універси-
теті імені В.Н. Каразіна відбулося 
своєрідне свято кінематографістів. 
Тут підбивали підсумки та нагоро-
джували переможців другого все-
українського конкурсу кіно «Один 
кадр — один фільм». А започат-
кували торік перший в Україні кон-
курс кіно, знятого одним кадром, 
працівники кафедри медіакомуні-
кацій ХНУ і назвали його іменем 
видатного режисера, засновника 
кіно-, телеосвіти в Харкові Дмитра 
Головачова.

Взяти участь у конкурсі мав 
змогу кожен охочий, дотриму-
ючись вимог, які передбачають 
спроможність та вміння автора 
повідати кіноісторію всього за три 
хвилини — одним кадром, не вда-
ючись до монтажу.  Умовами ви-
значено чітке дотримання законів 

драматургії, згідно з якими в кіно-
сюжеті мають бути зав’язка, куль-
мінація та розв’язка.

Цьогоріч на суд журі у складі 15 
провідних експертів, фахівців з те-
ле-, кіномистецтва було представ-

лено 25 робіт студентів-каразін-
ців магістерської програми «Ауді-
овізуальні медіа та цифрова жур-
налістика», представників Харків-
ського національного університе-
ту мистецтв імені І.П. Котлярев-

ського, Харківської державної ака-
демії культури та Українського ка-
толицького університету зі Льво-
ва. Як зазначила голова оргкомі-
тету конкурсу Лідія Стародубце-
ва, підсумки перевершили всі спо-
дівання. За оцінкою фахівців, кож-
на робота була оригінальною, час-
то щемливою й у розв’язці її була 
несподіванка. Безперечно, кожна 
з робіт конкурсантів знайде гляда-
ча та відкриє вікно до діалогу.

Титул лауреата конкурсу отри-
мали Наталя Полонська з універ-
ситету мистецтв за фільм «Чекан-
ня» і студентка ХНУ ім. В.Н. Кара-
зіна Марія Одарченко, яка пред-
ставила фільм «Річниця». Колек-
цію нагород студентів ХНУ по-
повнив приз журі кіноконкурсу, 
який виборола фільмом «Ізі Брі-
зі» студентка кафедри медіакому-
нікацій Юлія Турченюк. За стрічку 
«Остання крапля» приз отримала 
Олена Високолян з Українського 
католицького університету.

Гранти для розвитку села
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр» 

ІСТОРІЇ УСПІХУ. Асоціація міст 
України презентувала чергову 
«Книгу успіхів». У ній представ-
лено відомості про позитивний 
вплив реформ на життя людей 
і розвиток громад на Черкащи-
ні. Як ідеться у книжці, ідея ство-
рення центру розвитку особис-
тості Stephub виникла, коли вихо-
ванці Степанецького ліцею бра-
ли участь у програмі «Майстер-
ня сільських ініціатив». Для цього 

діти створили грантовий проєкт, 
знайшли спонсорів і домовилися 
з місцевою владою про співфінан-
сування. Завдяки перемозі у кон-
курсі соціальних інвестицій «Укра-
їна — житниця майбутнього» діти 
одержали грант 200 тисяч гривень 
та 50 тисяч гривень від благодій-
ної організації. Ще 50 тисяч нада-
ла громада з місцевого бюджету. 

Центр створено у вільних кімна-
тах бібліотеки місцевого будинку 
культури. Приміщення відремон-
тували, замінили освітлення, заде-
корували стіни. Придбали три ста-

ціонарні комп’ютери, мультимедій-
ний проєктор, принтер, телевізор, 
акустичну систему та роутер. 

Активними учасниками проце-
су перетворення сільської бібліоте-
ки на вільний простір для громади 
стала молодь. Stephub слугувати-
ме всебічному розвитку, інтелекту-
альному самовдосконаленню.

У Матусівській об’єднаній тери-
торіальній громаді Шполянсько-
го району, як ідеться у «Книзі успі-
хів», працює сучасний центр на-
дання адміністративних послуг, 
який відповідає всім міжнародним 

нормам і стандартам. Заклад на-
дає жителям громади 125 адмін-
послуг, серед яких реєстрація ак-
тів цивільного стану, місця прожи-
вання, земельні питання, послуги 
соціального захисту тощо.

Новий ЦНАП доступний для 
людей з інвалідністю та облад-
наний дитячим куточком. Примі-
щення для центру капітально від-
ремонтовано за рахунок місцево-
го бюджету. В межах міжнародної 
технічної допомоги громада одер-
жала обладнання та програмне 
забезпечення.

Ініціатор конкурсу Макс Головачов нагороджує студентку 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна Марію Одарченко, яка представила  
на конкурс фільм «Річни ця»
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У карпатській глибинці б’є лікувальний гейзер
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр» 

ГАРЯЧІ ВАННИ. На Закар-
патті поблизу села Вучкове Між-
гірського району, яке відоме 
пам’ятником бджолі-карпатці, із 
товщі землі б’є гейзер. Цей гей-
зер в урочищі Петровець — сві-
док вулканічного періоду, який 

завершився утворенням Карпат-
ських гір. Струмінь гарячої во-
ди з’являється на поверхні щодві 
години. Вода червоного забарв-
лення протягом 10 хвилин вири-
вається із земних глибин на висо-
ту 4—6 метрів. 

Глибокого аналізу води не про-
водили, однак ті, хто приймав 
гейзерні ванни, заявляють про 

її лікувальний ефект. Завдяки 
наявності в ній багатьох корис-
них мінералів ця вода позитив-
но впливає на шлунково-кишко-
вий тракт.

Працівники Міжгірського та 
Верхньогірського державних лі-
согосподарських підприємств 
підтримують довколишню тери-
торію в доброму стані — приби-

рають сміття, очищують від за-
ростей. В озеро, яке утворилося 
від гірського потічка, що поряд, 
запустили мальки форелі. 

До вучківського гейзера охоче 
йдуть туристи, потік яких рік у рік 
збільшується. Їхнє комфортне пе-
ребування тут забезпечать місця 
для відпочинку, які планують об-
лаштувати лісгоспівці.
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Гейзер в урочищі Петровець — свідок вулканічного періоду історії планети
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